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Samenvatting:
De gemeente Boekel werkt op diverse beleidsgebieden samen met andere gemeenten. Dat is ook
zo voor het taakveld leerplicht waar de gemeente deelneemt aan de gemeenschappelijke
regeling Regionaal Bureau Leerplicht en voortijdig schoolverlaten Brabant Noordoost (RBL BNO).
Op 5 maart 2020 is de kader stellende notitie 2021 RBL BNO in de gemeenteraad behandeld.
Op grond daarvan is een begroting voor 2021 opgesteld die hierbij aan u wordt voorgelegd.
Voorgesteld besluit:
1. In te stemmen met de begroting 2021 van het Regionaal Bureau Leerplicht en Voortijdig
Schoolverlaten Brabant Noord Oost (RBL BNO);
2. Kennis te nemen van de Jaarrekening 2019 van het RBL BNO.

Inleiding/probleemstelling:
Het RBL BNO voert namens deelnemende gemeenten wettelijke leerplichttaken uit en dringt
voortijdig schoolverlaten (vsv) terug. De uitgangspunten die in de kadernota 2021 zijn vastgesteld,
zijn vertaald naar de begroting voor 2021.
Relatie met eerdere besluitvorming:
Uw raad heeft op 5 maart 2020 ingestemd met de kadernota 2021 van het RBL BNO.
Beoogd resultaat:
Het algemeen resultaat dat beoogd wordt, is een goede handhaving van de leerplichtwet en
aanpak van voortijdig schoolverlaten en kwetsbare jongeren. De aanpak is in lijn met de
Kadernota 2021. De geformuleerde ambities voor deze periode zijn:
- Onze regio heeft het laagste percentage voortijdig schoolverlaters in Nederland;
- In onze regio zit geen enkel leerplichtig kind langer dan drie maanden thuis zonder passend
aanbod van onderwijs en/of zorg;
- In onze regio is een sluitend netwerk en komt geen kwetsbare jongere (16-23) tussen wal en
schip terecht: Alle jongeren die niet in staat zijn om een startkwalificatie te behalen zijn in beeld en
hebben een duurzame werkplek, passende dagbesteding of volgen een traject naar werk of zorg.
Keuzemogelijkheden:
Handhaving leerplicht is een wettelijke taak. Hiervoor hebben de samenwerkende gemeenten het
regionaal Bureau Leerplicht opgericht. Het huidige voorstel past in de afgesproken cyclus van
kadernota’s en begrotingen. Er is geen aanleiding om hier van af te wijken.
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Argumenten:
Het RBL BNO voert namens deelnemende gemeenten wettelijke leerplichttaken uit en dringt
voortijdig schoolverlaten (VSV) terug.
Afgelopen jaar is het aantal thuiszitters (langer dan 4 weken aaneengesloten verzuim) opnieuw
gedaald. Het aantal voortijdig schoolverlaters is wel gestegen. Dit is landelijk het geval en ook in
onze regio. Deze stijging is onder andere veroorzaakt door de aantrekkende economie en de
krappe arbeidsmarkt. Hierdoor was het voor jongeren aantrekkelijker om te kiezen voor een baan
in plaats van het afmaken van een opleiding. Dat kan een goede keuze zijn, maar we hebben oog
voor de meer kwetsbare positie van deze jongeren bij economische teruggang.
Het RBL BNO bereikt haar doelstellingen, speelt goed in op nieuwe ontwikkelingen en legt lokaal,
regionaal en landelijk de nodige verbindingen.
De begroting geeft aan welke koers zij hanteert voor 2021 en welke plannen en projecten zij
daarvoor wil uitvoeren. Het jaarverslag en de jaarrekening geven aan hoe het jaar 2019
inhoudelijk en financieel verlopen is.
Financiële gevolgen en dekking:
Uit de jaarrekening 2019 blijkt dat het RBL BNO financieel de zaken op orde heeft. De realisatie
van 2019 laat een negatief resultaat zien van € 41.239. Dit wordt veroorzaakt door de restitutie
van het overschot op de reserve van € 155.620. Dit overschot aan gemeentelijke bijdrage over het
jaar 2018 is aan de deelnemende gemeenten in 2019 terugbetaald. Zonder deze restitutie zou
2019 een positief resultaat laten zien van € 114.381. De reserve neemt af met € 41.239 maar blijft
boven de afgesproken ondergrens van 10% van de begroting.
Mogelijk ontvangt het RBL BNO in 2021 een lagere bijdrage vanuit het Nieuwe Programma
Voortijdig Schoolverlaten en Kwetsbare Jongeren (convenant 2021-2024). In de kadernota 2021
is afgesproken de gevolgen hiervan op te vangen door het overschot op de reserve 2019 (nog)
niet uit te keren. Met deze extra middelen kan het RBL BNO zich aanpassen aan de nieuwe
situatie. Als uit het nieuwe convenant blijkt dat taken en middelen niet wijzigen wordt een
eventuele extra reserve boven de 10% alsnog uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten. Dit
wordt duidelijk in de zomer van 2020.
De reserve op 31-12-2019 bedraagt € 350.380. Daarvan is € 91.676 gereserveerd voor het
voortzetten van de aanpak jeugdwerkloosheid in 2020. Daarmee komt de feitelijke reserve op
€ 258.704.
De salariskosten zijn de afgelopen jaren lager dan geraamd. Daarom is de gemeentelijke bijdrage
voor 2020 niet geïndexeerd. In 2021 wordt nu voorgesteld wel weer te indexeren om te
voorkomen dat er tekorten ontstaan. Onderstaande tabel geeft de ontwikkeling van de
gemeentelijke bijdrage.
2018

2019

2020

2021

Rijksbijdrage RMC

€ 403.495

€ 415.600

€ 415.600

€ 415.600

Kwalificatiebudget

€ 317.031

€ 326.542

€ 326.542

€ 326.542

Bernheze

€ 67.892

€69.929

€69.929

€ 72.027

Boekel

€ 23.299

€23.998

€23.998

€ 24.718

Boxmeer

€ 64.677

€ 66.618

€ 66.618

€ 68.617

Cuijk

€ 55.914

€ 57.591

€ 57.591

€ 59.319

Grave

€ 28.727

€ 29.589

€ 29.589

€ 30.477

Landerd

€ 34.771

€ 35.814

€ 35.814

€ 36.888

€ 180.863

€ 186.288

€ 186.288

€ 191.877

Meierijstad
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Mill en Sint Hubert

€ 24.542

€ 25.278

€ 25.278

€ 26.036

€ 204.502

€ 210.637

€ 210.637

€ 216.956

Sint Anthonis

€ 26.344

€ 27.134

€ 27.134

€ 27.948

Uden

€ 93.270

€ 96.532

€ 96.532

€ 99.428

€ 1.525.327

€ 1.571.550

€ 1.571.550

€ 1.596.433

Oss

Totaal

Voor de gemeente Boekel is een bijdrage begroot van € 24.718 voor 2021 (een verhoging van €
720 ten opzichte van 2020). Dit was al aangegeven in de kadernota en reeds verwerkt in de
meerjarenbegroting voorjaarsnota 2020.
Risico’s
Covid-19
Door de recente sluiting van de scholen vanwege Covid-19 zijn landelijk veel leerlingen buiten
beeld geraakt. Begin april heeft het RBL BNO de scholen benaderd en daaruit bleek dat in onze
regio met vrijwel alle leerlingen contact is.
Op 11 mei gaan de meeste basisscholen en speciaal onderwijs weer gedeeltelijk open. Aan
middelbare scholen is gevraagd zich voor te bereiden om vanaf 2 juni weer open te gaan. In
welke vorm de scholen opengaan is op het moment van schrijven nog niet duidelijk. Dat is
grotendeels aan de scholen zelf. Wel duidelijk is dat veel ouders en leraren zorgen hebben.
Landelijk is daarom afgesproken dat we de leerplichtwet in de overgangsperiode naar normale
openingstijden niet strikt toepassen. Ook gaan we in deze periode niet handhaven. Het verzuim
kan door deze maatregelen toenemen.
Het RBL BNO heeft een richtlijn opgesteld hoe om te gaan met verzuim in de overgangsperiode.
Deze richtlijn is afgestemd met GGD Hart voor Brabant. Portefeuillehouders, beleidsmedewerkers
en uitvoering zijn hiervan op de hoogte gesteld.
Uitvoering en evaluatie:
Het RBL BNO voert de plannen conform afspraak uit en legt jaarlijks verantwoording af.
Voorstel:
1. In te stemmen met de begroting 2021 van het Regionaal Bureau Leerplicht en Voortijdig
Schoolverlaten Brabant Noord Oost (RBL BNO);
2. Kennis te nemen van de Jaarrekening 2019 van het RBL BNO.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel
De secretaris
de burgemeester

J.G. Marcic

P.M.J.H. Bos

Bijlagen:
1- Begroting 2021 RBL BNO
2- Jaarrekening 2019 RBL BNO
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